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PUDS.PL
Portal puds.pl to od wielu lat jest jednym z najważniejszych źródeł informacji dla branży stalowej
w Polsce. Serwis gromadzi nie tylko osoby poszukujące wyrobów hutniczych ale również wiadomości
rynkowych i cen. Stanowi cenne źródło informacji dla wszystkich uczestników rynku. Ponadto, dzięki
płatnej subskrypcji treści premium oraz szerokiemu gronu odbiorców newslettera jest doskonałym
nośnikiem reklamy, skierowanej do przedstawicieli przemysłu stalowego.

ROZMIESZCZENIE BANERÓW
STRONA GŁÓWNA
Strona główna portalu, ogólnodostępna dla wszystkich
użytkowników, oferuje jedynie dwa miejsca reklamowe w
trybie:
rotacyjnym (maksymalnie 3 banery na jednym miejscu)
na wyłączność
Format: png, jpeg, jpg, jpe, gif
Rozmiar: 570x208 px
Rodzaj: minimalny okres zamówienia to 4 tygodnie
Ceny:

4
tygodnie
inny okres

570x208px

okres
rotacyjny
na wyłączność

cena
600 zł (+ VAT)
1 200 zł (+ VAT)
do negocjacji

570x208px

570x208px
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STAL TYGODNIK – MAGAZYN ONLINE TREŚCI PREMIUM
Magazyn online STAL TYGODNIK to magazyn treści
premium, do którego dostęp ma ograniczona grupa
osób, managerowie i kadra zarządzająca z branży
stalowej:
wszyscy członkowie PUDS
subskrybenci dostępu premium
Format: png, jpeg, jpg, jpe, gif
Rozmiar: 600x208 px
Rodzaj: tylko jedne baner w magazynie, pomiędzy
pierwszym a drugim artykułem
Ceny:
600x208px

okres
1 numer

cena
500 zł (+ VAT)

STAL TYGODNIK – RAPORTY SPECJALNE
Magazyn online STAL TYGODNIK publikuje również
raporty specjalne, poświęcone konkretnym segmentom
rynku stali. W 2019 roku ukaże się 5 raportów:
Luty: Rynek konstrukcji stalowych w Polsce
Kwiecień: Rynek stali budowlanej
Czerwiec: Rynek wyrobów płaskich
Październik: Rynek wyrobów długich
Grudzień: Rynek rur
Grupa odbiorców:
wszyscy członkowie PUDS
subskrybenci dostępu premium
Ceny:
format

cena

1 strona

800 zł (+ VAT)

½ strony

400 zł (+ VAT)
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NEWSLETTER
Newsletter portalu puds.pl, wysyłany raz w tygodniu (poniedziałek)
do około 3 tys. użytkowników portalu, w tym:
Członków PUDS
Użytkowników premium
Pozostałych odbiorców
Format: png, jpeg, jpg, jpe, gif
Rozmiar: 570x208 px
Rodzaj: baner na wyłączność, minimalne zamówienie to 4 wysyłki
(4 tygodnie)
Ceny:
okres
570x208px

cena

4 wysyłki (4 tyg.)

1 200 zł (+ VAT)

+ każdy następny
tydzień

+ 250 zł (+VAT)

RABATY
Członków Polskiej Unii Dystrybutorów Stali obowiązuje rabat 20 proc. od podanych kwot w cenniku.
Pozostałe rabaty udzielane są indywidualnie w zależności od zamówienia i okresu trwania kampanii.

ARTYKUŁ SPONSOROWANY
W magazynie online STAL TYGODNIK istnieje możliwość publikacji artykułów sponsorowanych,
merytorycznie związanych z branżą stalową. Publikacja następuje po akceptacji tematu i formy
materiału. Wycena indywidualna.

INNE FORMY REKLAMY
Są Państwo zainteresowani niestandardową formą promocji na portalu lub połączeniem reklamy z
pozainternetowymi formami promocji (spotkania, warsztaty, konferencje)? Polska Unia Dystrybutorów
Stali ma bogate doświadczenie w organizowaniu różnych form reklamy dla branży stalowej.

KONTAKT Z BIUREM REKLAMY
tel. 515 227 837 reklama@puds.pl
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